املجلة
بريد حمدثة
�إدارات
�شكر من �أمري منطقة الريا�ض

معايل وزير العدل
تلقينا �إهدائكم (جملة العدل) ون�شكركم على هذا الإهداء .متمنياً
لكم دوام التوفيق والنجاح.
خالد بن بندر بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض

�شكر وتقدير من نائب �أمري الق�صيم

معايل وزير العدل
تلقينا مبزيد من ال�شكر والتقدير (جملة العدل) ،ون�شكركم على
ما فيها من املفيد والقيم ونقدر جهودكم املباركة ،ون�س�أل اهلل �أن يكون
عملكم خال�صاً لوجهه الكرمي .متمنني لكم دوام العون والتوفيق.
د .في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز
نائب �أمري منطقة الق�صيم

�شكر على الإهداء والتوا�صل

معايل وزير العدل
تلقيت ن�سخة من جملة العدل و�أ�شكركم على ح�سن التوا�صل
وجميل الإهداء وتقبلوا حتياتي وتقديري.
وزير الرتبية والتعليم
في�صل بن عبداهلل بن حممد �آل �سعود

�أ�شكر جهود القائمني على املجلة

ف�ضيلة رئي�س التحرير
ن�شكر جميع القائمني على ه��ذه املجلة على جهودهم املتميزة
وعملهم الالمتناهي ،ومن يطلع على هذه املجلة ويقلب �صفحاتها
يعلم حقاً من هم القائمون على �إعدادها وما حملوه من �أجمل ال�صفات
وال�سمات و�أ�صدق امل�شاعر والكلمات� .شكراً لكم وجعل اهلل �أعمالكم
يف ميزان ح�سناتكم ،واهلل يحفظكم ويرعاكم.
رئي�س كتابة العدل الأولى بجدة
�أن�س بن عاطف بن حماد

جهد م�شكور وفائدة
مرجوة

ف�ضيلة رئي�س التحرير
ت��ت��ق��دم ك��ل��ي��ة الأوزاع������ي
ل��ل��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة ب�أطيب
متنياتها وتقديرها مل تقدمونه من
جهد م�شكور وعمل مربور و�سعي
ملمو�س وفائدة مرجوة من خالل
ه��ذه املجلة الرائعة .داع�ين اهلل
تعالى �أن يوفقكم ملا فيه خدمة
الق�ضاء و�أهله واهلل يحفظكم.
توفيق حوري
رئي�س جمل�س الأمناء

�شكر ًا على توزيعها
جمان ًا

ف�ضيلة رئي�س التحرير
فقد ع�شنا و�إي��اك��م على
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��دل��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة
الق�ضائية مبا يخدم املخت�صني
و�أ���ص��ح��اب ال�����ش��أن وكنا وال
زلنا مت�سابقني مبا يطرح مبجلة
ال��ع��دل ف�أ�شكركم على منح
املحامني ن�سخة منها جماناً
عند �صدورها مقدراً اهتمامكم
وحر�صكم واهلل يحفظكم.
املحامي بجدة
د .جماهد بن حممد
ال�صواف
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بريد املجلة
جملة العدل واملكانة العالية

ف�ضيلة رئي�س التحرير
جملة ال��ع��دل لها مكانة عالية يف قلوب كل
طالب ال�رشيعة والقانون و�سمعتها الطيبة مبا تن�رشه
من �أبحاث هامة وتربية ومنا�شط عدلية وق�ضائية جعل
الكثريين يحر�صون على متابعتها واال�ستفادة منها يف
الداخل واخلارج فجزاكم اهلل خرياً و�شكر هلل �سعيكم
وتقبلوا مني فائق التقدير.
�أحمد �آل غالب
�صاحب مكتبة دار تاج الدين بجدة

�شكر وتقدير على �إي�صال املجلة

ف�ضيلة رئي�س التحرير
�أ�س�أل اهلل �أن يوفق العاملني على حترير جملة
العدل و�أن ال يحرمهم الأج���ر .م��ق��دراً توا�صلكم
وحر�صكم على �إي�صال املجلة للم�ستفيدين منها،
جعل اهلل ذلك يف موازين ح�سناتكم و�شكر اهلل �سعيكم
وجهودكم على ن�رش العلم وخدمة الق�ضاء و�أهله.
عبداهلل بن فهد الودعان
مدير العالقات العامة باملحكمة
اجلزائية بالريا�ض

�شكر وتقدير

ف�ضيلة رئي�س التحرير
�رسرت مبجلة العدل وما �شملته من مو�ضوعات
قيمة .و�أبحاث ن��ادرة وثقافة عدلية مثلى .ف�شكر اهلل
�سعيكم ونفع بعلمكم وحقق اهلل الآمال ،تقدير للقائمني
معكم لإجناح م�سرية املجلة والو�صول بها لتواكب ما
ت�شهده وزارة العدل من تطوير ورقي وفق اهلل اجلميع.
حممد بن عبداهلل العبيدي
مالك جمموعة برتولك البرتولية يف �أبها
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غزيرة النفع والفائدة

ف�ضيلة رئي�س التحرير
ن�شكر ف�ضيلتكم على جهودكم املوفقة يف �إخ��راج
جملة العدل بال�صورة امل�رشفة مبا ت�ضمنته من مواد بحثية
غزيرة النفع والفائدة .مثمناً لأ�رسة التحرير كل حتية وتقدير
ومتمنياً لكم دوام التوفيق وللمجلة اال�ستمرار ودمتم.
القا�ضي باملحكمة العامة باملجمعة
�أحمد بن نا�صر الفهيدد

�إهداء

 �أ�صحاب املعايل والف�ضيلة �أع�ضاءهيئة كبار العلماء:
�سماحة املفتي عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ
وال�شيخ �صالح بن فوزان الفوزان وال�شيخ �أحمد بن
علي �سري املباركي وال�شيخ عبداهلل بن حممد املطلق
وال�شيخ عبداهلل بن حممد بن �سعد �آل خنني وال�شيخ
حممد بن ح�سن �آل ال�شيخ وال�شيخ عبدالكرمي بن
عبداهلل اخل�ضري وال�شيخ �سعد بن تركي اخلثالن
وال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية
وال�شيخ عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي وال�شيخ
عبدالوهاب بن �إبراهيم �أبو �سليمان وال�شيخ
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �أل ال�شيخ وال�شيخ
�صالح بن عبداهلل بن حميد وال�شيخ حممد بن
عبالكرمي العي�سى وال�شيخ �صالح بن عبدالرحمن
احل�صني وال�شيخ يعقوب بن عبدالوهاب الباح�سني
وال�شيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع وال�شيخ علي بن
عبا�س بن عثمان حكمي وال�شيخ قي�س بن حممد
عبداللطيف �آل ال�شيخ مبارك وال�شيخ �صالح بن
حممد اللحيدان وال�شيخ حممد بن حممد بن خمتار
حممد.
 ج��رى �إدراج��ك��م �ضمن من تهدى �إليهماملجلة و�ست�صلكم تباعاً ،لكم حتياتنا.

�إدراج

 �أ�صحاب الف�ضيلة كتاب العدلبكتابة عدل جنوب الريا�ض الثانية:
ال�شيخ عبداهلل بن �إبراهيم اليحيى
وال�شيخ عمر بن حممد العبدالوهاب
وال�شيخ فهد بن حممد اخللف وال�شيخ
عبداهلل بن حممد العمر وال�شيخ عبداهلل
بن حمد املطريي وال�شيخ عبدالعزيز
بن علي البديوي وال�شيخ حممد بن
�إبراهيم الع�سكر وال�شيخ حممد �سليمان
احلماد وال�شيخ �أ�سامة بن نا�صر ال�صبيح
وال�شيخ مالك بن عبدالعزيز الع�سكر
وال�شيخ �سامل بن �سعد الكلثم وال�شيخ
�إبراهيم بن عبداهلل القعود وال�شيخ
زي��د بن �إبراهيم الربيعان وال�شيخ
�أن�س بن عبدالرحمن اليحيا وال�شيخ
عبدالعزيز بن �أحمد العبودي وال�شيخ
حممد بن ربيع �أملري وال�شيخ توفيق بن
عمر الع�صيمي وال�شيخ خالد بن حممد
اللحيدان وال�شيخ عمر بن عبدالرحمن
العي�سى وال�شيخ عمر بن عبيد الدو�سري
وال�شيخ بدر بن حممد الدهيمي وال�شيخ
عبدالعزيز بن حممد املو�سى وال�شيخ
عبداهلل بن عبدالرحمن الفريح وال�شيخ
�سعد بن مطلق الدو�سري وال�شيخ حممد
بن م�ضور �آل �سفران وال�شيخ حممد بن
مبارك العبيد وال�شيخ عبدالرحمن بن
حممد بن فزعان.
 جرى �إدراجكم �ضمن من تهدى �إليهماملجلة و�ست�صلكم تباعاً لكم حتياتنا.

ردود خا�صة

 مدير ع��ام �إدارة تدوين ون�رش الأح��ك��ام ب��وزارةالعدل /مت حتقيق طلبكم بخم�س ن�سخ من كل عدد من
�أعداد املجلة ،لك حتياتنا.
 عبداهلل بن حامد بن عابد املولد املوظف بفرعوزارة العدل مبكة املكرمة ،نقدر لك اهتمامك وحر�صك
على اقتناء املجلة ونفيدك �أن بياناتك موجودة و�شكراً.
 املحامي يو�سف بن �صالح احل�سنكي ،ج��دة ،متحتقيق طلبك ،لك فائق تقديرنا.
 �أ .حممد �آدم املرزوقي رئي�س مركز ومكتبة املرزوقيالثقافية والإعالمية يف مدينة زبيد باليمن /ر�سالتك
و�صلتنا وهي حمل اهتمامنا و�شكراً على توا�صلك.
 د .خمي�س بن �سعد الغامدي /بحثك مت ن�رشه يفالعدد .59
 د .حازم �صالح الدين عبداهلل هيئة قناة ال�سوي�س– م�رص /مت بعث ن�سخ من العدد املت�ضمن بحثكم
ا�ستخدام التكنولوجيا يف كتابة الأحكام الق�ضائية لك
حتياتنا.
 ال�شيخ عبداهلل بن عمر بن عداهلل اجلندي القا�ضيباملحكمة الإداري��ة بربيدة /مت تعديل اال�سم ونقدر لك
حر�صك على اقتناء املجلة و�شكراً لتوا�صلك.
 من�صور ب��ن ط�لال ب��ن رميح ال�شمري الباحثال�رشعي باملحكمة العامة يف جبة /ننتظر التوجيه يف
��صرف املجلة ملن هم على املرتبة ال�سابعة ،نقدر لك
اهتمامك و�شكراً.
 يحيى بن حممد الرا�شدي كاتب ال�ضبط باملحكمةالعامة باملظيلف� /أن��ت م�سجل من قبل يف نظام من
ت�صلهم املجلة تباعاً ،لك تقديرنا.
 ال�شيخ الوليد بن عي�سى بن حممد احلميد /رئي�ساملحكمة اجلزائية يف حائل نقدر لك �إعادة املجلة و�إفادتنا مبن
تقاعد �أو نقل وهذه خدمة ت�شكر عليها لتعديل العنوان تباعاً.
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